ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้างผูพ้ ฒ
ั นาระบบ E-Service เพื่อรองรับการประชุมผูถ้ อื หุ้นโดยผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-meeting)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์คดั เลือกผูป้ ระกอบกิจการพัฒนาระบบงาน
IT (“ผูเ้ สนองาน”) โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนองาน กาหนดการและ
ข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อ
กาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1. งานตามสัญญา
1.1 ความต้องการด้านเทคนิ ค
ออกแบบ และพัฒนาระบบ E-Service Platform เพื่อรองรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนในรูปแบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยระบบสามารถรองรับ Flow การให้บริการดังนี้

มีระบบ Identity Management สาหรับบริหารจัดการผูใ้ ช้งานระบบ (ผูเ้ ข้าร่วมประชุม, เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั จด
ทะเบียน, เจ้าหน้าที่ Admin ของตลาดหลักทรัพย์)
รองรับการพิสจู น์ตวั ตน (Identity Assurance Level) ระดับ 2 ตามนิยามของ ETDA เป็ นอย่างน้อย (ตัวอย่างเช่น
ถ่ายรูปผูเ้ ข้าร่วมประชุมคู่กบั หน้าบัตรประชาชน และมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จดทะเบียนทาการตรวจสอบ และ
อนุมตั )ิ
รองรับการยืนยันตัวตน (Authenticator Assurance Level) ระดับ 2.1 ตามนิยามของ ETDA เป็ นอย่างน้อย
(ตัวอย่างเช่น 2-Factor Authentication โดยใช้ username, password และ OTP)

รองรั บ การเชื่ อ มต่ อกั บ E-Conference Application Microsoft Team หรื อ Cisco WebEx อย่ า งน้ อย 1
Application และสามารถเชื่อมต่อเพิม่ เติมได้อกี 1 Application ในอนาคต
รองรับการนับการลงคะแนนเสียงในการประชุมทัง้ แบบเปิ ดเผย และแบบลับ รวมถึงสามารถนาเข้าคะแนนจาก
ภายนอกเพื่อรวมคานวณการนับคะแนนได้ รวมไปถึงการสรุปผลคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
รองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมในรูปแบบ E-Meeting ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ต่อ 1 Meeting และรองรับการประชุม
มากกว่า 1 Meeting ในช่วงเวลาเดียวกัน
รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ประเภท PC, Mobile และTablet
ในกรณีทร่ี ะบบหลักไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องมีระบบงานสารองรองรับเพื่อให้สามารถดาเนินการประชุมผูถ้ อื
หุน้ ไปได้อย่างต่อเนื่อง
มีการเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
พัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี .NET, Java, Java Script และ Database MySQL, SQL Server, Oracle หรือ
เทคโนโลยีอ่นื ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ
พัฒนาระบบให้มมี าตรฐานและการใช้งานตาม พรก ว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และประกาศของ
กระทรวงดิจทิ ลั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบให้มคี วามปลอดภัย ภายใต้ Security Policy ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด และปฎิบตั ติ าม
กฎหมายด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีทม่ี กี ารใช้งาน Cloud Service จะต้องเป็ น Cloud Service ทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน ISO27001
รองรับการรับส่งไฟล์ขอ้ มูลกับระบบงานต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการรับส่งข้อมูลตาม Diagram ด้านล่าง
เป็ นอย่างน้อย

1.2

การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
การให้คาปรึกษา รวบรวมข้อมูลความต้องการ (Requirement) และวางแผนดาเนินโครงการฯ
ดาเนินการสารวจ ศึกษา วิเคราะห์เกีย่ วกับความต้องในการในการใช้บริการระบบ และ เสนอแนะแนวทาง และ
ขัน้ ตอนการทางานของกระบวนการต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากลและ เหมาะสมสาหรับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้
สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็ม ความสามารถและ เกิดประโยชน์สงู สุด
ผูเ้ สนองานต้องสามารถพัฒนาระบบได้ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุใน TOR ฉบับนี้
ให้ขอ้ เสนอแนะถึงวิธกี ารทดสอบระบบ และจัดทาแผนการทดสอบระบบในด้าน Function, Performance,
Security และ User Acceptance เป็ นอย่างน้อย

1.3

1.4

จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ แยกกลุ่มตามหัวข้อทีเ่ หมาะสมกับผูใ้ ช้งาน โดยมีผเู้ ข้าร่วมอบรมอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
o จัดเตรียมเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าทีเ่ พื่อฝึกอบรมวิธกี ารใช้งานระบบสาหรับผูใ้ ช้งานทัวไป
่ อย่างน้อย 1
ครัง้ หรือตามทีต่ กลงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
o จัดเตรียมเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าทีเ่ พื่อฝึกอบรมด้านการพัฒนาระบบ การปรับแก้ไข ค่า Configuration
และ/หรือการดูแลระบบ แก่เจ้าหน้าที่ IT อย่างน้อย 1 ครัง้
จัดทาและส่งมอบเอกสารดังต่อไปในรูปแบบ PDF และ/หรือ Microsoft Word โดยบรรจุลง แผ่น DVD หรือ USB
Flash Drive จานวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
o เอกสารสรุปข้อมูลกระบวนการ และความต้องการของตลาดหลักทรัพย์
o คู่มอื การติดตัง้ Software
o คู่มอื ผูใ้ ช้งาน (User manual)
o คู่มอื ผูด้ แู ลระบบ (Admin manual)
o เอกสารคู่มอื Development and Configuration Guide สาหรับเจ้าหน้าที่ IT
o เอกสารประกอบการทดสอบและผลการทดสอบต่าง ๆ
จัดหาซอฟต์แวร์ และ/หรือ License ของซอฟต์แวร์ของระบบและโครงการฯ หากสิง่ ที่ จัดหามีผอู้ ่นื เป็ นเจ้าของ
ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร หรือทรัพย์ทางปั ญญาใดทีเ่ กีย่ วข้อง ผูเ้ สนองาน ต้องดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ได้รบั สิทธิ
ในการใช้งานโดยชอบตามกฎหมาย และผูเ้ สนองานต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการระงับข้อพิพาท และค่าเสียหายใด
ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีทม่ี กี าร ฟ้ องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร หรือทรัพย์ทาง
ปั ญญานัน้
ส่งมอบ Source Code และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของระบบ E-Service Platform ที่ตลาดหลักทรัพย์สามารถใช้ใน
การพัฒนาระบบเพิม่ เติมต่อเนื่องได้เอง (Optional)
การส่งมอบและการติ ดตัง้
การส่งมอบครัง้ ที่ 1 (ก่อนการชาระค่าตอบแทนงวดที่ 1)
o เอกสารสรุปข้อมูลกระบวนการ และความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ (Requirement Specification)
o เอกสารการออกแบบระบบ (System Design Document)
การส่งมอบครัง้ ที่ 2 (ก่อนการชาระค่าตอบแทนงวดที่ 2)
o เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบ
o เอกสารประกอบการทดสอบและผลการทดสอบต่าง ๆ
o เอกสารคู่มอื การใช้งานระบบ (User Manual) และคู่มอื ผูด้ แู ลระบบ (Admin Manual)
o คู่มอื การติดตัง้ Software และเอกสารคู่มอื Development and Configuration Guide สาหรับเจ้าหน้าที่
IT
การส่งมอบครัง้ ที่ 3 (ก่อนการชาระค่าตอบแทนงวดที่ 3)
o ระบบทีส่ ามารถใช้งานได้สมบูรณ์
o Source Code และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของระบบ E-Service Platform เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถ
นาไปพัฒนาต่อได้เอง
การรับประกันและบารุงรักษา
ผูเ้ สนองานต้องดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ได้รบั สิทธิในการใช้งานระบบ E-Service Platform ทีเ่ สนอ รวมถึง
การรับประกันผลงานและให้บริการบารุงรักษา ตลอดระยะเวลาตามสัญญา 1 (หนึ่ง) ปี โดยเริม่ นับตัง้ แต่วนั ที่
ระบบสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ และผ่านการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ (User Acceptance
Test) และผ่านการตรวจรับจากจากคณะทางานตรวจรับของตลาดหลักทรัพย์
ผู้เสนอราคาต้องให้บริการสนับสนุ นหลังการขายแบบ Onsite 5x8xNBD ตามการร้องขอ หรือแจ้งเหตุ (ตัง้ แต่
เวลา 09.00 – 17.00 น. ของวันทาการ และเข้าถึงสถานทีใ่ ห้บริการ และ/หรือสถานทีท่ ต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

ภายในไม่เกินวันทาการถัดไป) และให้บริการสนับสนุนหลังการขายผ่านช่องทาง E-mail/On Call Support 7x24
(ตลอด 24 ชัวโมง
่
ไม่เว้นวันหยุด)
ตลอดระยะเวลาดาเนินงาน และรับประกันผลงาน ผูเ้ สนองานมีหน้าทีอ่ อกแบบและพัฒนาระบบเพิม่ เติมในส่วนที่
นอกเหนือจากทีก่ าหนดในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ โดยตลาดหลักทรัพย์และผูเ้ สนองานจะมีการ
กาหนดขอบเขตงานเพิม่ เติมร่วมกัน ต่อไป ทัง้ นี้ ให้ผเู้ สนองานนาเสนออัตราค่าบริการการออกแบบและพัฒนา
ระบบเพิม่ เติม โดยคิดเป็ น Man-day ในแต่ละตาแหน่งของบุคลากรเพื่อรองรับการจัดจ้างเพิม่ เติมในอนาคต
2.

ระยะเวลาดาเนิ นโครงการฯ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดระยะเวลาดาเนินโครงการฯ ตามภาพด้านล่าง ในกรณีท่ีผู้เสนองานมีการนาเสนอแผนการ
ดาเนินการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ มีระยะเวลาดาเนินโครงการฯ ทีแ่ ตกต่างจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ผูเ้ สนองานจะต้อง
นาส่งข้อมูลการกาหนดระยะเวลาดาเนินโครงการฯ ที่แตกต่าง พร้อมเหตุผลประกอบในขัน้ ตอนการจัดส่งข้อเสนองาน และ
ขัน้ ตอนการนาเสนอข้อมูลรายละเอียดการให้บริการตามที่เสนองาน มาพร้อมกับการนาเสนอแผนการดาเนิ นการให้ต ลาด
หลักทรัพย์ทราบด้วย
ทัง้ นี้ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ส งวนสิท ธิใ์ นการเปลี่ย นแปลงก าหนดระยะเวลาการด าเนิ น โครงการฯ ได้ต ามที่เ ห็น สมควร

กาหนดการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายละเอียด

ประกาศเชิญชวน
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ชีแ้ จงข้อกาหนด ผ่าน MS Team
นาเสนอข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ
ยื่นข้อเสนองาน
ทาง ITProcurementUnit@set.or.th
7. ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
3 สิงหาคม 2563
3-5 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00-16.00 น.
14 สิงหาคม 2563 เวลา TBC
17 สิงหาคม 2563 ก่อน 17.00 น.
28 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ ที่ 10 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th

Visit us at www.set.or.th

